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Anderhalve meter 
De toetsweek zit er voor de helft op. Zoals we deze week al lieten weten, verloopt alles goed. Gelukkig zijn 
er weinig leerlingen die toetsen missen omdat ze in quarantaine zitten. We wensen hen en hun familie 
sterkte.  

We moeten er met zijn allen voor zorgen dat we in school en buiten op het plein anderhalve meter afstand 
houden. Dat gaat al behoorlijk goed en elke dag meer vanzelf. 

 

Leerlingen vinden het fijn om elkaar 
weer te zien. Een toetsweek brengt 
altijd spanning met zich mee. In deze 
onzekere tijden zal dat niet minder zijn. 
Elke dag zijn er ouders in de school om 
te surveilleren. Mooi om te zien hoe 
leerlingen, ouders, collega’s samen in 
de school zijn met eenzelfde doel: 
leerlingen zo rustig en veilig mogelijk te 
laten werken. 

  

School voor bovenbouw havo, atheneum en gymnasium 

 NIEUWSBRIEF 16 – 22 JANUARI 2021   
 

 



 

 

Aangepaste data kijk- en luistertoetsen en praktische opdrachten 
Gisteren heeft iedereen een mail gehad met o.a. de data voor de kijk- en luistertoetsen voor de 
examenklassen. Deze kijk- en luistertoetsen vinden fysiek plaats op school. In de bijlage vind je deze data nog 
een keer. De exacte tijden volgen later, maar dan weet je alvast welk vak op welke dag is. Op donderdag 28 
en vrijdag 29 januari zijn er verder geen reguliere lessen (ook niet voor de niet-examenklassen). Docenten 
surveilleren dan bij de luistertoetsen en hebben daarnaast tijd om zich voor te bereiden op periode 3. De 
geplande presentaties Nederlands voor havo 5 en vwo 6 gaan door volgens afspraak (nadere informatie volgt 
via hun docent).  

Vanaf maandag 1 februari start het nieuwe rooster voor periode 3. Op maandag 1 en dinsdag 2 februari zijn 
alle lessen online. Vanaf woensdag 3 februari komen de examenklassen weer naar school. De niet-
examenklassen mogen tot 9 februari nog niet naar school voor lessen.  

Omdat we er rekening mee houden dat de anderhalvemeter-regel ook na 9 februari blijft gelden hebben we 
een oplossing gekozen die voor een langere periode werkbaar is (ook wanneer de niet-examenklassen weer 
naar school zouden mogen). 

Lessen voor examenklassen met de anderhalve meter maatregel 
Afgelopen week hebben we gesproken met de leerlingenraad, de ouderraad en docenten over de opzet van 
de lessen, waarbij de anderhalve meter geborgd wordt. Op grond van de adviezen hebben we het volgende 
besloten.  

Rooster 

Vanaf woensdag 3 februari komen de examenleerlingen weer naar school. Omdat we anderhalve meter 
afstand moeten houden kunnen er in elk lokaal 14 of 15 leerlingen. Docenten werken dus allemaal vanuit 
school. Daarnaast willen we alles zo veilig mogelijk organiseren.  

Daarom gaan we vanaf woensdag 3 februari voor de examenklassen werken met een rooster in 2 segmenten: 
halve groepen thuis en halve groepen op school. Dat betekent dat de helft van de leerlingen de ene week op 
3 dagen naar school komt (bijvoorbeeld maandag, woensdag, vrijdag) en de volgende week op 2 dagen (in 
dit voorbeeld op dinsdag en donderdag). De overige dagen blijf je thuis en volg je de lessen online. Voor de 
andere helft leerlingen is dat net andersom. Op die manier heeft iedereen in 2 weken tijd evenveel fysieke 
en online lessen gehad. Het splitsen van lesgroepen (met al onze clusters) is een ingewikkelde klus. Het is dus 
niet mogelijk om te ruilen. Je ziet in je rooster in Zermelo of je online les hebt of op school. Het nieuwe 
rooster wordt eind volgende week zichtbaar in Zermelo. 

Hoe zien de lessen eruit? 

Docenten zullen iedere les gezamenlijk met beide groepen starten. Leerlingen die thuis zijn, loggen in via 
teams en krijgen van de docent te horen wat het programma is. Afhankelijk van het lesprogramma zal de 
docent aangeven dat de leerlingen mee kunnen kijken via de camera of dat ze die les door middel van een 
opdracht de stof verwerken. Aan het eind van de les wordt de les gezamenlijk afgesloten.  



 

 

Online lessen (voor iedereen) 
Rooster 

Leerlingen gaven aan dat het best zwaar is om voortdurend op je scherm te turen. Daarom laten we alle 
lessen 5 minuten eerder stoppen, zodat je even naar het toilet kunt, een kopje thee kunt halen en kort de 
benen kunt strekken. Vanaf woensdag 3 februari zie je dat ook in je rooster. Tip: ga tijdens een tussenuur 
een eindje wandelen of zoek even onlinecontact/belcontact met een klasgenoot, zodat je even kunt 
ontspannen. Zeker nu we te maken krijgen met de avondklok is het goed om ook na 16.00 uur nog even een 
frisse neus te halen en contact te zoeken. 

Omdat we de K-uren en LO-uren niet door kunnen laten gaan, heeft de roostermaker alle 9e uren in periode 
3 kunnen verplaatsen naar K-uren of LO-uren. Niemand heeft dus langer les dan het 8e uur (16.00 uur). Als 
we later dit jaar weer allemaal naar school kunnen, zal dit weer teruggedraaid worden.  

Ontwikkeltijd voor docenten 

We horen van ouders en leerlingen dat docenten echt iets proberen te maken van de online lessen en 
leerlingen zo actief mogelijk betrekken. Afgelopen dinsdag hebben docenten een inspirerend webinar 
gevolgd van Patricia van Slobbe over online lesgeven, met praktische tips die direct kunnen worden 
toegepast. Deze webinar is ons aangeboden door de ouderraad, waarvoor dank!  

Het voorbereiden van de lessen voor periode 3 kost enige tijd, zeker nu de opzet weer verandert. Donderdag 
28 en vrijdag 29 januari geven we docenten daarom tijd om met elkaar het programma van periode 3 goed 
voor te bereiden. Het is voor leerlingen een onzekere tijd, maar ook van docenten wordt veel gevraagd. Keer 
op keer veranderen de randvoorwaarden waarbinnen het onderwijs gegeven moet worden. Onze docenten 
zetten zich enorm in om dat zo goed mogelijk te doen en de leerlingen te begeleiden.  

Mentorcontact 
Mentoren proberen tijdens het mentoruur, de K-uren of op andere vrije momenten contact te zoeken met 
hun mentorleerlingen. Leerlingen (zeker die uit havo 4, vwo 4 en vwo 5) komen nauwelijks anderen tegen en 
missen het contact. Ze geven aan dat ze het fijn zouden vinden af en toe tijdens een mentoruur ook gewoon 
even met klasgenoten te kunnen bijkletsen via teams. Daarom hebben we in periode 3 ook een mentoruur 
ingeroosterd voor vwo 5 en vwo 6. Alle klassen hebben daarmee een mentoruur. Er wordt nagedacht over 
geschikte werkvormen en mogelijkheden om dit online te organiseren.  

We proberen de leerlingen zo goed mogelijk in beeld te houden. Als u als ouder denkt dat het goed zou zijn 
dat er individueel contact komt met uw zoon/dochter (of met u), neem dan vooral ook contact op met de 
mentor. 

Inzage toetsen toetsweek 2 en planning toetsweek 3 
De planning van toetsweek 3 (zie jaarplanner) blijft gehandhaafd. We houden natuurlijk de landelijke 
ontwikkelingen in de gaten en zullen iedereen tijdig informeren als er wijzigingen komen. 



 

 

De examenklassen kunnen gewoon in een fysieke les hun toetsen van periode 2 inzien. Voor de niet-
examenklassen lukt dat niet. We hopen dat ook die leerlingen spoedig weer (gedeeltelijk) naar school mogen. 
We zullen er in ieder geval voor zorgen dat we een mogelijkheid tot inzage geven, voor de inschrijving voor 
de herkansing van periode 2. Ook de herkansing van periode voor niet-examenklassen wordt nog gepland.  

 

 
 
Bijlage: belangrijke data kijk- en luistertoetsen en praktische opdrachten 



Belangrijke data kijk- en luistertoetsen en praktische opdrachten 
Versie: 21-01-2021 

 

Alle leerjaren 

- Donderdag 28 januari en vrijdag 29 januari: geen reguliere lessen  
- Maandag 1 februari en dinsdag 2 februari: alle lessen online 

 

6 vwo 

- Donderdag 28 januari: kijk- en luistertoets Duits 
- Vrijdag 29 januari: kijk- en luistertoets Frans 

Vrijdag 29 januari: CPE handvaardigheid (aansluitend aan luistertoets) 
- Dinsdag 02 februari: kijk- en luistertoets Engels 
- Donderdag 4 februari, 1e uur: toets wiskunde keuzeonderwerp groep HVD 

Donderdag 4 februari, 1e uur: toets wiskunde keuzeonderwerp groep KEP  
- Dinsdag 6 april: praktische opdracht scheikunde  

 

5 havo 

- Donderdag 28 januari: kijk- en luistertoets Frans 
Donderdag 28 januari: praktische opdracht wiskunde A (aansluitend aan luistertoets) 

- Vrijdag 29 januari: kijk- en luistertoets Duits 
- Maandag 01 februari: kijk- en luistertoets Engels 

 

Het rooster voor de kijk- en luistertoetsen volgt 

 

5 vwo 

- Woensdag 7 april: praktische opdracht wiskunde A 
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